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11 december  

Beste, 
 
Op zaterdag 11 december willen wij onze plaatselijke Dries weer omtoveren tot een 
sfeerrijk geheel in kerststemming met heel wat randanimatie. Zoals je kan lezen in de 
titel willen we dit jaar de nadruk weer leggen op de ‘gezelligste ‘ kerstmarkt van het 
waasland , hoe we dit willen doen … , heel eenvoudig , we creëren een centraal plein 
waarrond jullie als standhouder kunnen staan , dit centraal plein zal voorzien zijn van 
een overdekte tent en aangekleed met mooie kerstverlichting , we gaan trachten de 
mensen samen te brengen en niet ieder op zijn eiland. De kramen gaan zo worden 
opgesteld dat er een mooie mix van food en non food zal zijn.  
 
DEELNAME 
 
 
Iedere deelnemer zorgt voor zijn eigen stand. Elke deelnemer krijgt een breedte van 
5 meter. Men voorziet aan elke zijde een vrije ruimte van een halve meter. D.w.z. dat 
de tent een maximale breedte heeft van 4 meter. De achterbouw mag maximaal 8 
meter bedragen. 
 
Het standgeld bedraagt € 40 per stand (ook bij afzegging zal deze kost worden 
aangerekend).  Creatieve standen (geen eten of drinken) betalen € 20. 
Zoals steeds voorzien wij ook bij de inschrijving een waarborg van € 40 per stand. 
Gelieve het bedrag van € 80 (stand + € 40 waarborg) of € 60 (stand + € 40 waarborg) 
te storten vóór …………………… op rekening van kerstmarkt Sinaai BE08 3771 
1111 1113 met de vermelding van de naam van de vereniging. Pas na betaling van 
het inschrijvingsgeld en de waarborg is uw inschrijving definitief. 
 
Tevens verwacht de organisatie via mail een duidelijke omschrijving van de activiteit 
tegen 1 december. De organisatie behoudt zich het recht om bepaalde 
verkoopsartikelen of activiteiten te weigeren (bijvoorbeeld het verkoop van sterke 
dranken). Doch zal de organisatie niet tussenbeide komen indien er bepaalde 
artikelen meermaals verkocht worden op de kerstmarkt. Iedere deelnemer is vrij om 
de verkoopprijs van zijn artikelen te bepalen. Ook hierin neemt de organisatie geen 
standpunt in. 
 
Voor de kerstballenworp zijn we zo vrij om aan iedere standhouder een 4-tal 
geschenken (gratis drankje, gratis hamburger, bij aankoop van een pitta een gratis 
drankje, … ) te vragen.  
Gelieve dit ook via mail te laten weten. Zo kunnen wij de waardebonnen klaar 
maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPBOUW EN AFBRAAK VAN STANDEN 
 
Iedere standhouder, behalve de creatieve standen (geen eten of drinken)  voorziet 
minstens 1 persoon op zondagmorgen 10.30 uur voor de afbraak en de opkuis van 
de Dries. 
Het is niet voldoende enkel de eigen stand af te breken. De Dries moet ook 
opgekuist worden! 
Daarom werken we met een waarborg. Vandaar dat er bij inschrijving € 40,00 extra 
wordt gevraagd.  Deze wordt terugbetaald in het geval er 1 persoon van de 
standhouder aanwezig is op zondagvoormiddag.   
Indien dit niet het geval is, voorzien wij een kuisploeg die zal vergoed worden met de 
ingehouden waarborgen!  
 
Op zaterdag kunnen de stands worden klaargemaakt vanaf 11.00 uur.  
(Opgepast! Je kan niet parkeren aan de zijde van de boerenmarkt !) 
Onder geen beding mogen er auto’s de Dries betreden. Wanneer de organisatie dit 
vaststelt wordt de volledige waarborg ingehouden.  
De standen mogen enkel uitgebreid worden naar achter. In de breedte mag er niets 
worden bijgebouwd. De voorkant van de tenten staat op 1 lijn.  Toogtafeltjes mogen 
opgesteld worden tot maximum 5 meter voor de stand.  Stoelen zijn om 
veiligheidsredenen NIET toegestaan. Tip: de standen staan op gras (vochtig en 
koud), voorzie dus best een vloerplank. 
Iedere tent moet voldoende verankerd worden in de grond of met gewichten worden 
verstevigd. 
We vragen ook om de standen met kerstversiering in te kleden. Het zou leuk zijn als 
je een extra animatie aan je stand kan voorzien (bv. nageltje klop,  boogschieten, 
worsten kappen, …). 
Alle standen moeten volledig klaar zijn om 16.00 u en blijven minstens ‘open’ tot 
21.00 u dan begint de sluimertijd.  Tegen 22u30 moeten alle standen gesloten zijn. 
Na de kerstmarkt worden de tafels teruggebracht naar de verzamelplaats (kant 
boerenmarkt).  Alle gebruikte materialen voor de opbouw van de stand dienen 
volledig te worden opgeruimd en meegenomen op zaterdagavond (ook allerlei 
koordjes, spanbandjes en dergelijke). 
Het restafval wordt verzameld aan het afvalpunt. Recycleerbaar afval (lege flessen, 
papier, PMD) worden door de standhouders zelf meegenomen.  
 
MILIEU EN VEILIGHEID 
 
Veiligheid is zeer belangrijk tijdens de kerstmarkt. Ook vragen wij de geldende covid 
19 maatregelen na te leven.  
Het is ook  niet toegestaan om vuurkorven of verwarmingstoestellen (tegen de 
koude)  te gebruiken. 
 
In iedere stand waar een warmte bron (kookvuurtje) wordt gebruikt, dient er een 
geldig gekeurde snelblusser (6kg) aanwezig te zijn. Hierop wordt streng 
gecontroleerd! 
Indien er met gas wordt gewerkt, moet dit op voorhand worden gemeld aan de 
organisatie, omdat dit aan de brandweer moet worden doorgegeven.  OPGEPAST: 
een gasdarm heeft een vervaldatum ( 2 jaar ) .  Dit wordt gecontroleerd door de 
brandweer.  Zorg dus dat je in orde bent met de toestellen. 
 



Standen waar er glas (bijvoorbeeld voor dranken) wordt gebruikt, wordt gevraagd dit 
met de nodige omzichtigheid te doen en regelmatig de omgeving van de stand te 
controleren op gebroken glas en dit onmiddellijk te verwijderen.  
 
Om de opkuis op zondagvoormiddag zo veel mogelijk te beperken, is het verplicht 
om een vuilbak -goed zichtbaar- aan de stand te plaatsen. 
 
Aan de standhouders met alcoholische dranken wordt ten zeerste gevraagd hun 
verantwoordelijkheid op te nemen ingeval mensen in beschonken toestand 
raken/verkeren. 
  
ELECTRICITEIT 
 
Er wordt heel wat elektriciteit verbruikt tijdens de kerstmarkt. Ook hier moet veilig 
mee omgegaan worden! Daarom moeten ALLE elektrische installaties in orde zijn en 
een goede werking kunnen garanderen.  
 
Iedere standhouder moet vóór 1 december laten weten welk het geschatte verbruik 
van de stand zal zijn (zie kaart in bijlage). Indien deze kaart niet tijdig wordt 
terugbezorgd, wordt er van een maximaal verbruik van 500 W uitgegaan. 
 
Iedere standhouder zorgt voor een verlengkabel van minstens 50 meter lang (om van 
de verdeelkasten tot aan de stand te komen).  Voor grotere vermogens moet de 
kabel minstens 3G2.5mm zijn. Omwille van verschillende diefstallen bij de vorige 
edities zal de organisatie geen materiaal (verlengkabels, spots, verdeelstekkers, ….) 
meer ter beschikking stellen aan de standhouders.  
Indien de installatie niet in orde wordt beschouwd, moet de standhouder zelf de 
nodige maatregelen nemen om dit op te lossen. 
Controleer de toestellen op voorhand om verrassingen te voorkomen. Bescherm 
stopcontacten tegen vocht en hou ze van de grond om kortsluitingen te vermijden. 
 
ALGEMEEN 
 
Inschrijven voor een standplaats op de kerstmarkt doet u door het online 
formulier in te vullen dat terug te vinden is op de website van sinaai leeft  
https://www.sinaaileeft.be/kerstmarkt/ 
Bij inschrijving ontvangt men nog enkele duidelijke richtlijnen vanuit de stad Sint – 
Niklaas. 
Door deel te nemen aan de kerstmarkt, verklaart elke standhouders de boven 
omschreven regels en afspraken inclusief de richtlijnen van de stad Sint-
Niklaas te aanvaarden en na te leven. 
Inbreuken hiertegen kunnen onmiddellijke uitsluiting, zonder terugbetaling van 
standengeld en/of waarborg tot gevolg hebben.  
De organisatie heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.  Toch 
gaat iedere standhouder best na welke eigen verzekering eventueel moet worden 
afgesloten. 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen vóór, tijdens of na 
de kerstmarkt. 
Wij wensen alle standhouders veel succes en een goede verkoop! 
 
Het Kerstmarkt Team  kerstmarkt@sinaaileeft.be 
Van Buynder Karel      Smet Reggy  Creve Sebastiaan     Martens Bart 


